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דיברות:
(מספר
הדיבר )

(א)

 .1על פי הפרשיות (פתוחות וסתומות גם יחד )
החלוקה ל  10-פרשיות ,הזהות ל  10-דיברות
6
באמצעות מרווחים ,בספר התורה הכתוב כדין .פרשי ה:
פתוחה{ :פ} – הכתיבה מתחילת מראש השורה ,אחרי מרווח של לפחות
 9אותיות (עד שורה ריקה שלמה) ,בשורה שלפניה.
סתומה{ :ס} – הכתיבה מתחילה מאמצע השורה ,ומכילה לפחות תיבה
אחת ,אחרי מרווח של לפחות  9אותיות לפניה ,בשורת הכתיבה.

}ס{

[ב-ג] אנכי יי אלהיך אשר {ס}

הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים
לא־יהיה־לך אלהים אחרים על־פני:
[ד] לא־תעשה־לך פסל וכל־תמונה אשר
בשמים ממעל ואשר בארץ מתחת ואשר
במים מתחת לארץ[ :ה] לא־תשתחוה להם
ולא תעבדם כי אנכי יי אלהיך אל קנא
פקד עון אבת על־בנים על־שלשים
ועל־רבעים לשנאי[ :ו] ועשה חסד לאלפים
לאהבי ולשמרי מצותי} :ס{
(ב)

 .2על פי הטעם התחתון
החלוקה ל  12-פסוקים 7 ,המהווים  10דיברות
לא מוכרעת לפרטיה 8 ,ותיתכן גם חלוקה חלופית,
הזהה ל זו שעל פי הפרשיות בטור  ,1מימין.

הפסוקים והדיברות כאן תואמים ,בהיותם במספר שלם אלה באלה.
(לדוגמה :בדיבר (ב)  3 -פסוקים שלמים ובפסוק [יג]  4 -דיברות שלמים).

 .3על פי הטעם העליון
החלוקה ל–  10דיברות ,כל אחד פסוק לעצמו
שסופו צוין באמצעות טעם סילוק (= סוף פסוק).
(במערכת עם ההטעמה השגויה שלהלן 10 ,הדיברות
9
הם רק  9פסוקים  -בניגוד לקביעת ה'מסורה').

אתיָך {ס}
ֹלהיָך ֲא ֶׁ֧שר ָֽהֹוצ ִ ִ֛
[ב-ג] ָֽאנ ִ ֹ֙כי ָ֣יְי ֱא ֶ֔

אתיָך מ ֶ֥ארץ ִמ ְצ ַ֖ריִ ם
ֹלהיָך ֲא ֶׁ֧שר ָֽהֹוצ ִ ִ֛
ָֽאנ ִ ַֹ֖כי ָ֣יְי ֱא ִ֑

ֹלהים ִמ ֶ֥בית ֲעב ִ ָֽדים׃
מ ֶ֥ארץ ִמ ְצ ַ֖ריִ ם ִמבָ֣ית ֲעב ִ ִ֑דים ָֽל ֹא־יִ ְהיֶ֥ה ְלָךִ֛ ֱא ִ ֶ֥
)להלן הטעמה עתיקה ,משובשת ונפוצה בדפוסים
ֲאח ִ ַ֖רים על־פנָֽי׃
רבים ,המובאת גם בידי פוסקים אחדים [כגון
משנה ברורה ,ביאור הלכה ,סי' תצד ,ע''פ 'שו''ע
הרב' והר"ז הענא] ,שאינה תואמת את ה'כתר',
הנקראת 'מערכת הרביע[י]' ,על פי הטעם על
התיבה 'עבדים':
שׁר הָֽ וֹצ ִִ֩
ֵאתיָךִ֩ מֵ א ֶ֨רץ
ֹלהיָך אֲ ָ֣
א ָֽנֹכִי֙ ייָ֣ אֱ ֶ֔
{ס}
מִ צ ַ֝רי ִם מִ ֵבָּ֣ית עֲ ב ִ֗ ִדים
וההמשך שייך לאותו הפסוק ,עד סוף הדיבר
השני).

ה־לָךָ֣
ֹלהים ֲאח ִ ִ֜רים על־פ ַ֗ני ָ֣ל ֹא ת ֲע ָֽש ְ
ָֽה־לָךָ֩ ֱא ִֶׂ֨
מּונה ֲא ֶׁ֤שר בש ֶׂ֨מי ִ֙ם ָ֣ל ֹא יִ ְהי ְ
ל־ת ֶ֔
[ז] לא תשא את־שם־יי אלהיך לשוא [ד] ָֽל ֹא־ת ֲע ֶׂ֨שה ְלָךֶ֥ ֶׂ֨פסל֙ וְ כ ְ
שר בש ָ֣מיִם ׀ ִמ ָ֡מעל ָֽו ֲאשרָ֩ ב ֶׂ֨ארץ
מּונה ֲא ָ֣
ל־ת ָ֡
כי לא ינקה יי את אשר־ישא את־שמו ִמ ֶ֔מעל ָֽו ֲא ֶ֥שר ב ַ֖ארץ ִמ ִ֑תחת ָֽו ֲא ֶ֥שר ב ַ֖מיִ ם ִמ ֶ֥תחת ל ָֽארץ׃ פָ֣סל ׀ וְ כ ְ
לשוא{ :פ{

א־ת ְשת ֲחוָ֣ה לה ֮ם
ֹלה ֙יָך ִמ ִ֜תחת ָֽו ֲא ֶ֥שר ב ָ֣מיִם ׀ ִמ ָ֣תחת ל ַ֗ארץ ָֽל ֹ ִ
א־ת ְשת ֲחוֶ֥ה ל ַ֖הם וְ ָ֣ל ֹא ָֽתע ְב ִ֑דם ִ ָ֣כי ָֽאנ ִִֹ֞כי ֶׁ֤יְי ֱא ֶׂ֨
[ה] ָֽל ֹ ִ
ֹלה ֙יָך ָ֣אל ק ֶ֔נא ֹּ֠ ֹפ ֹּ֠קד ֲעוֶׂ֨ ֹן א ֶׁ֧בֹת
ם ִ ָ֣כי ָֽאנ ִִֹ֞כי ֶׁ֤יְי ֱא ֶׂ֨
ל־של ִ ֶ֥שים וְ ָ֣ל ֹא ָֽתע ְבד ֒
ָ֣אל ק ֶ֔נא ֹּ֠פֹ ֹּ֠קד ֲעוֶׂ֨ ֹן א ֶׁ֧בֹת על־ב ִנִ֛ים ע ִ
ל־רב ִ ַ֖עים לְ ָֽש ֹנְ ִ֑אי וְ ֶׁ֤עֹשה ֶׂ֨חס ֙ד
ל־של ִ ֶ֥שים וְ ע ִ
ל־רב ִ ַ֖עים לְ ָֽש ֹנְ ָֽאי׃ [ו] וְ ֶ֥עֹשה ַ֖חסד ָֽל ֲאל ִפִ֑ים ְל ָֽאֹ ֲה ַ֖בי על־ב ִנִ֛ים ע ִ
וְ ע ִ
ּול ָֽשֹ ְמ ֶ֥רי ִמ ְצוֹ ָֽתי׃ {ס}
ְ

א ֲה ַ֖בי ּולְ ָֽשֹ ְמ ֶ֥רי ִמ ְצוֹ ָֽתי׃ {ס}
ָֽל ֲאל ֶ֔ ִפים ְל ָֽ ֹ

(ג)

[ח] זכור את־יום השבת לקדשו[ :ט] ששת
ת־ש ַ֖מֹו ל ָֽשוְ א׃ {פ{
ימים תעבד ועשית כל־מלאכתך[ :י] ויום יְ נק ֙ה ֶ֔יְי ִ֛את ֲאשר־יִ ֶ֥שא א ְ
השביעי שבת ליי אלהיך לא־תעשה
כל־מלאכה אתה ובנך־ ובתך עבדך
ואמתך ובהמתך וגרך אשר בשעריך:
[יא] כי ששת־ימים עשה יי את־השמים
ואת־הארץ את־הים ואת־כל־אשר־בם וינח
ביום השביעי על־כן ברך יי את־יום השבת
ויקדשהו} :ס{

(ד)

[יב] כבד את־אביך ואת־אמך למען
ֹלהיָך ָ֣ל ֹא
יעי שבָ֣ת ׀ ָֽל ָ֣יי ֱא ַ֗
אכ ֒תָך֒ וְ יֶׂ֨ ֹום ה ְש ִב ִ֜ ִ
ל־מל ְ
יעי ש ַ֖בת ָֽל ָ֣יי כ ְ
יֹום ה ְש ִב ֶ֔ ִ
אכ ָֽתָך׃ [י] וְ ֙
ל־מל ְ
יארכון ימיך על האדמה אשר־יי אלהיך נתן ָֽת ֲע ֶ֔בֹד וְ ע ִ ַ֖שית כ ְ
לך} :ס{
־ּוֹּ֠ב ֹּ֠תָך ע ְב ְד ֶָׂ֨ך ו ֲא ָֽמ ְת ִָ֜ך
ּובנְ ָךָֽ ִ
אכה א ָ֣תה ִ
ל־מל ָ֡
שה כ ְ
ּוב ַ֗תָך ָֽת ֲע ָ֣
ּובנְ ָךָ֣ ִ
אכה א ָ֣תה ׀ ִ
ל־מל ִ֜
ֹלהיָך ָֽל ֹא־ת ֲע ֶׂ֨שה כ ְ
ֱא ִ֑

שוְ א ִ ָ֣כי ֶׁ֤ל ֹא
ֹלהיָך ל ִ֑
ת־שם־ ֶ֥יְי ֱא ַ֖
[ז] ֶ֥ל ֹא ִת ִ֛שא א ָֽ

ֹלהיָך ל ִ֑שוְ א ִ ָ֣כי ֶׁ֤ל ֹא יְנק ֙ה ֶ֔יְי
ת־שם־ ֶ֥יְי ֱא ַ֖
ֶ֥ל ֹא ִת ִ֛שא א ָֽ
ת־ש ַ֖מֹו ל ָֽשוְ א׃{פ}
ר־יִשא א ְ
ֶ֥
ִ֛את ֲאש

ששת י ִ ָ֣מים ָֽת ֲעב ֹ֮ד וְ ע ִ ָ֣שית
ים זכֹורָ֩ את־יֶׂ֨ ֹום הש ִ֜בת לְ ק ְד ַ֗שֹו ָ֣
ששת י ִמ ֙
[ח] ז ִ֛כֹור את־יֶֹ֥ום הש ַ֖בת לְ ק ְד ָֽשֹו׃ [ט] ֶׁ֤

ים ע ֶׂ֨שה ִ֜יְי
שר ִב ְשע ֶ֔ריָך ִ ָ֣כי ָֽששת־י ִמ ָ֩
ּובה ְמ ַ֗תָך וְ ָֽג ְֵֽר ָ֙ך ֲא ָ֣
ּובה ְמ ֶ֔תָך וְ ָֽג ְֵֽרָךַ֖ ֲא ֶ֥שר ִב ְשע ָֽריָך׃ [יא] ִ ָ֣כי ְ
ע ְב ְדָךֶׁ֤ ו ֲא ָֽמ ְת ָ֙ך ְ
ר־בם
ל־אש ֶ֔
ים ע ֶׂ֨שה ִ֜יְי את־הש ָ֣מיִם וְ את־ה ַ֗ארץ את־הי ֙ם את־הש ָ֣מיִם וְ את־ה ַ֗ארץ את־הי ֙ם וְ את־כ ֲ
ָֽששת־י ִמ ָ֩
ל־כן ב ֶׁ֧רְך ִ֛יְי את־יֶ֥ ֹום השבַ֖ת
יעי ע ַ֗
ל־כן ב ֶׁ֧רְך יְ ִ֛י ויַ֖נח ביָ֣ ֹום ה ְש ִב ִ ִ֑
יעי ע ַ֗
ר־בם ויַ֖נח ביָ֣ ֹום ה ְש ִב ִ ִ֑
ל־אש ֶ֔
וְ את־כ ֲ
את־יֶֹ֥ום הש ַ֖בת ָֽוֵֽיְק ְד ָֽשהּו׃ {ס}
(ה)

[יג] לא תרצח }ס{

ת־א ִ֑מָך ְל ֶׂ֨מ ֙ען י ֲָֽא ִר ָ֣כּון
[יב] כ ֶ֥בד את־א ִ ַ֖ביָך וְ א ִ
ֹלהיָך נ ֶֹ֥תן ָֽלְך׃ {ס}
י ֶ֔מיָך ַ֚על ָֽה ֲאד ֶ֔מה ֲאשר־ ֶ֥יְי ֱא ַ֖

ָֽוֵֽיְ ק ְד ָֽשהּו׃ {ס}
ת־א ִ֑מָך ְל ֶׂ֨מ ֙ען י ֲָֽא ִר ָ֣כּון י ֶ֔מיָך ַ֚על
כ ֶ֥בד את־א ִ ַ֖ביָך וְ א ִ
ֹלהיָך נ ֶֹ֥תן ָֽלְך׃{ס}
ָֽה ֲאד ֶ֔מה ֲאשר־ ֶ֥יְי ֱא ַ֖

(ו)

לא תנאף }ס{

[יג] ֶ֥ל ֹא ִת ְר ַ֖צח {ס}

ַ֖ל ֹא ִת ְר ָֽצח׃ {ס}

(ז)

לא תגנב }ס{

ָ֣ל ֹא ִתנְ ִ֑אף {ס}

ַ֖ל ֹא ִתנְ ָֽאף׃ {ס}

(ח)

לא־תענה ברעך עד שקר} :ס{

ָ֣ל ֹא ִתגְ ֶ֔נ ֹב {ס}

ַ֖ל ֹא ִתגְ ָֹֽנב׃ {ס}

(ט)
(י)

[יד] לא תחמד בית רעך }ס{
לא־תחמד

אשת

רעך

ָֽל ֹא־ת ֲענֶ֥ה ְב ָֽר ֲעָךַ֖ ֶ֥עד ָֽשקר׃ {ס}
ועבדו

ואמתו ושורו וחמרו וכל אשר לרעך{ :פ{

מד ָ֣אשת
מד בָ֣ית רעִָ֑ך {ס} ָֽל ֹא־ת ְח ִ֞ ֹ
[יד] ֶ֥ל ֹא ת ְח ַ֖ ֹ
שֹורֹו ו ֲָֽחמ ֶֹ֔רֹו וְ ַ֖כֹל ֲא ֶ֥שר ְלר ָֽעָך׃ {פ{
תֹו וְ ָ֣
ר ַ֗עָך וְ ע ְב ֶׁ֤דֹו ו ֲָֽאמ ֙

ָֽל ֹא־ת ֲענֶ֥ה ְב ָֽר ֲעָךַ֖ ֶ֥עד ָֽשקר׃ {ס}
מד ָ֣אשת ר ַ֗עָך
מד בָ֣ית רעִָ֑ך {ס} ָֽל ֹא־ת ְח ִ֞ ֹ
ֶ֥ל ֹא ת ְח ַ֖ ֹ
שֹורֹו ָֽו ֲחמ ֶֹ֔רֹו וְ ַ֖כֹל ֲא ֶ֥שר ְלר ָֽעָך׃ {פ{
תֹו וְ ָ֣
וְ ע ְב ֶׁ֤דֹו ו ֲָֽאמ ֙
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 6ראה הגדרות מדויקות של הפרשיות ,רמב''ם ,משנה תורה ,הלכות תפילין ומזוזה וספר תורה ,פח ה א -ב.
 7נכונות  12פסוקים לפי הטעם התחתון מתאמתת מהנתון של 'ה מסורה' על סך כל הפסוקים בספר שמות (- 1209ולא  1210כמובא בתכנת 'כתר בר אילן' ,הסופרת  13פסוקים בטור .)2
 8חלוקה זו תואמת את מאמר חז''ל :ספרי במדבר ,שלח ,פיסקא קיב :ר' ישמעאל אומר :בע''ז הכתוב מדבר...על דבור הראשון...אנכי ה' אלהיך -לא יהיה לך אלהים אחרים על פני.
 9נכונות  10פסוקים לפי הטעם העליון מתאמתת מהנתון של 'המסורה' על סך כל הפסוקים ב'פרשת השבוע' יתרו ( . )72זה מעיד על השיבוש ב'מערכת הרביע[י]'.

